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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอการตีความการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จากเดิม
ในมิติบูรณาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ เป็นใน
มุมมองที่ทั้งสองอุตสาหกรรมเกิดจากแนวคิดที่ขัดแย้งกัน และสังเคราะห์ข้อโต้แย้งระหว่างมุม มอง
พหุศาสตร์ ได้แก่ นโยบายสาธารณะ การท่องเที่ยว การตลาด และสตรีนิยม ที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์
การท่องเที่ย วเชิงการแพทย์ นโยบายสาธารณะมี มุมมองต่ อการปรับเปลี่ ยนการให้ บริ การสุ ข ภาพ
แก่ประชาชนในประเทศไปเป็นการตลาดบริการสุขภาพเพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ นโยบาย
สาธารณะอธิบายการศัลยกรรมตกแต่งว่าเกิดขึ้นเพื่อความจาเป็นในการดารงชีวิตซึ่งต่างจากแนวคิด
สตรีนิยมที่พิจารณาการศัลยกรรมตกแต่งว่าเป็นการยกระดับจิตใจในการดารงชีวิต จนนาไปสู่ แนวคิด
การตลาดความงามที่ แ ปรเปลี่ ย นการศั ล ยกรรมให้ เ ป็ น สิ น ค้ า แนวคิ ด พหุ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วน าไปสู่
การก าหนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ใ นประเทศไทย เพื่ อ ท าการตลาดการบริ ก าร
ทางการแพทย์ให้ชาวต่างชาติ โดยเน้นความสาคัญด้านการแพทย์มากกว่าด้านการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, การบริการทางการแพทย์

Abstract
This academic paper aims to present the interpretation of medical tourism as it
originally appears from the integrated dimension to the conflicting ideas dimension of
the tourism industry and the medical service industry, and to synthesize the
controversies among multidisciplinary views; for example, public policy, tourism,
marketing, and feminism, that have the influence on the medical tourism phenomenon.
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Public policy views the transformation of health services from being catered to people
in the country to health services marketing that caters to consumers from abroad. Public
policy depicts plastic surgery as a living necessity, as opposed to feminist ideas that
plastic surgery uplifts the spirit of life. This leads to the concept of beauty marketing
that commodifies the surgery. Such multidisciplinary views led to the formulation of
medical tourism policies in Thailand to market medical services to foreigners by
emphasizing the importance of medical care over tourism.
Keywords: Medical Tourism, Medical Tourist, Healthcare Service

บทนา
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จัดเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดของการค้าด้านการดูแลสุขภาพ
โดยในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่าเป็นอย่างมาก เกิดภาวะฟองสบู่แตก ธุรกิจ
การบริการเพื่อสุขภาพในขณะนั้นประสบกับภาวะวิกฤตเนื่องจากประชาชนไม่มีกาลังซื้อเพื่อเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐจึงเจาะ
กลุ่ มเป้ าหมายลู กค้ าเป็ น คนไข้ช าวต่างชาติ โดยเริ่มมีนโยบายส่ งเสริม แผนกลยุ ทธ์ใ ห้ ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเริ่มชัดเจนเมื่อภาครัฐมีนโยบาย
พั ฒ นาและจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพแห่ ง เอเชี ย (พ.ศ. 2547-2551) ตามด้ ว ยแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2553-2557) เพื่ อ
เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพ ด้วยการมุ่งพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามด้วยแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560-2569) ซึ่ ง ผลั ก ดั น ให้ ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ โดยใช้ทรัพยากรสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่
มีอยู่จากัด ให้เกิดความคุ้มค่า จนสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศได้อย่างแท้จริง
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ากว่าปีละ 39,000 ล้านบาท คิดเป็น
สั ดส่ ว น 24% ของรายได้โ รงพยาบาลเอกชนทั้งหมด อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รั บ
ผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน โดยไม่สามารถรับคนไข้ต่างชาติได้
ภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของทั่วโลกปี 2563 ลดลงถึง 48% ไปอยู่ที่ประมาณ $1.98
หมื่น ล้ าน หรื อ 6.6 แสนล้ านบาท ซึ่งส่ ว นใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเป็นโรงพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
สาหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยในปี 2564 นั้น หดตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ไม่ต่ากว่า
90% (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มารับบริการทางกาแพทย์ส่วนใหญ่ เดินทางมา
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จากประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ โดยสัญชาติหลักได้แก่
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย โดยบริการด้านสุขภาพที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ศัลยกรรมความงาม
ทันตกรรม บริการรักษาผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูก ผ่าตัดหัวใจ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2560) อย่ า งไรก็ ต าม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพหลั ก
ของประเทศในเชิงลบเช่น กัน เมื่อนั กท่องเที่ ยวเชิง การแพทย์เ ข้า มามีส่ ว นแบ่ง ในแหล่ ง ทรั พ ยากร
การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ มี จ ากั ด เช่ น แพทย์ พยาบาล และเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ อี ก ทั้ ง
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อาจทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายกาลังคน
หรือแรงงานทางการแพทย์ที่มากขึ้นจากโรงพยาบาลรัฐบาลไปโรงพยาบาลเอกชน หรือจากประเทศหนึ่ง
ไปอีกประเทศหนึ่ง การเข้าถึงบริการของคนไทยที่ยากขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ เ ป็ น ค าที่ บ ริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย วและสื่ อ มวลชนใช้ เ รี ย กเพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์การเดินทางข้ามประเทศเพื่อรับบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ (Connell, 2011) ดังนั้นจึงมี
ความหมายสื่ อ ไปทางอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น หลั ก อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ หลายคนเข้ า ใจว่ า
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวที่กาลังขยายตัว เหมือนกับการท่องเที่ยว
ที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วไป จึงเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างสองอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการเพื่อสุขภาพ
และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เป็นบริการที่ผนวกรวมการท่องเที่ยวให้เป็นส่วนเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่
เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ โดยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ได้แก่
1. การ
ตั้งใจเดินทางมารับการรักษาในโรงพยาบาลประเทศไทย เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทยให้การ
รักษาดีกว่าหรือถูกกว่า บริการดีกว่าหรือเท่าเทียมในประเทศของตน 2.การท่องเที่ยวหรือพักผ่อนที่มี
จุดมุ่งหมายทางการแพทย์ 3. การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและพ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพ รวมทั้งโปรแกรม
แพทย์ ท างเลื อ ก (Cornell, 2011; Hunter, 2007) ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ใ นบทความนี้
หมายความถึง การตั้งใจเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยของกลุ่มชาวต่างชาติ โดยไม่
รวมนั กท่องเที่ย วต่างชาติ ทั่ว ไปที่เข้ารั บ การรัก ษาพยาบาลระหว่างพักในประเทศไทย และไม่รวม
ชาวต่างชาติที่พานักในประเทศไทยระยะยาว (Expatriate) ทั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่าวชาวต่างประเทศของสัจนันท์
มงคลบุตร (2561) ถึงปัจจัย 6 ด้านที่สาคัญ ได้แก่ 1) ด้านผู้รับบริการ เช่น ค่าใช้จ่าย (จ่ายเองหรือบริษัท
ประกันสุขภาพ) ความชานาญของแพทย์ เป็นต้น 2) ด้านผู้ให้บริการ เช่น ชื่อเสียงและมาตรฐานของ
โรงพยาบาลเอกชนไทย เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นต้น 3) ด้านระบบบริการ เช่น
การประสานงานและความรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น 4) ด้านการเข้าถึงบริการ เช่น ความรุนแรง
ของอาการเจ็บป่วยกับระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการ เป็นต้น 5) ด้านการส่งเสริมการขาย เช่น
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การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจ เป็นต้น และ 6) ด้านอื่น ๆ
เช่น การเปิดให้ผู้ป่วยเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึง คาจากัด
ความและมุมมองของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในทรรศนะที่แตกต่างกันไป บทความนี้จึงมีจุดประสงค์
คือ ต้องการนาเสนอและอธิบายปรากฏการณ์การท่องเทียวเชิงการแพทย์ การตีความการท่องเที่ ยว
เชิงการแพทย์ในบริบทต่าง ๆ และสังเคราะห์ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมุมมองข้ามศาสตร์ จากนิยามที่
มีความแตกต่างและทับซ้อน ในกลุ่มนักวิชาการศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การท่องเที่ยว การตลาด
และสตรีนิยม

คาจากัดความการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
การเดิ น ทางเพื่ อ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละบุ ค คลที่ เ ดิ น ทางเพื่ อ รั บ บริ ก ารดั ง กล่ า วนั้ น
ถูกขนานนามต่างกันไปตามประเด็นการศึกษาหลัก เช่น ด้านการบริการสุขภาพทั่วโลกหรือการบริการ
สุขภาพนานาชาติ ได้แก่ การเดินทางเพื่อการแพทย์ต่างชาติ (Cormany & Baloglu, 2010; Crozier &
Baylis, 2010; Fedorov et al, 2009) การแพทย์ จ ากแหล่ ง นอกประเทศ (Jones & Keith, 2006)
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Goodrich & Goodrich, 1987) อธิบายถึงการเดินทางจากประเทศตนเอง
เพื่อไปรับบริการสุขภาพในต่างประเทศ ด้านการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย (Patient Mobility) การท่องเที่ยว
พลั ด ถิ่ น (Diasporic Tourism) และมานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย์ (Medical Anthropology) ที่ อ ธิ บ าย
พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุข ภาพของมนุษย์ผ่ านลักษณะโครงสร้างทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่
ต่ า งกั น ได้ แ ก่ การเคลื่ อ นย้ า ยของผู้ ป่ ว ยคื น กลั บ ถิ่ น (Glinos, Baeten, Helble, & Maarse, 2010)
การกลั บ ถิ่ น เพื่ อ การรั ก ษาทางการแพทย์ (Lee, Kearns, & Friesen, 2010; Migge & Gilmartin,
2011) การกลับถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับผู้มีบุตรยาก (Inhorn, 2011) และการกลับมาเพื่อการรักษา
(Horton & Cole, 2011) กล่าวถึง การเคลื่อนที่ของผู้รับบริการสุขภาพจากประเทศที่ถือสัญชาติกลับไป
ประเทศถิ่ น ก าเนิ ด ผู้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ ผู้ เ ดิ น ทางเพื่ อ การแพทย์ ห รื อ ผู้ ห วนคิ ด ถึ ง
การแพทย์ในถิ่นกาเนิด (Ackerman, 2010; Connell, 2011, 2013) ผู้เดินทางเพื่อการแพทย์พลัดถิ่น
ผู้ลี้ภัยทางการแพทย์ (Milstein & Smith, 2006) ผู้อพยพเพื่อการแพทย์ (Kangas, 2010) ผู้เนรเทศ
เพื่ อ การแพทย์ (Inhorn & Patrizio, 2009; Inhorn & Shrivastav, 2010) ผู้ ซื้ อ บริ ก ารการแพทย์
จากภายนอก (Veerasoontorn, 2011) และ ผู้แสวงบุญเพื่อการแพทย์ (Song, 2010) ที่อาจเยี่ยมชม
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศที่เข้ารับการบริการสุขภาพ
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แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในบริบทและมุมมองพหุศาสตร์ (Multidisciplinary
Contexts)
1. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในมุมมองนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
นโยบายสาธารณะ เป็ น แนวทางกิจกรรมที่รัฐ บาลใช้ในการดาเนินงานเพื่ อส่ งมอบบริ ก าร
สาธารณะในรู ป แบบต่า ง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุ ข เป็นต้น ไปสู่ ประชาชนตาม
เป้ า หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ (Sharkansky, 1978) การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ รวมถึ ง การรั ก ษาพยาบาล
ในมุมมองของนโยบายสาธารณะนั้น ถือว่าการให้บริการสุขภาพเป็นการให้บริการสาธารณะที่ไม่ได้มี
ราคาของสินค้าหรือบริการเป็นตัวขับเคลื่อนทางการตลาดเหมือนสินค้าชนิดอื่น ๆ อีกทั้ง นักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์นั้นมีบทบาทเป็นคนไข้ ที่รับบริการจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ หรือ ผู้บริโภคที่มีสิทธิ์
ในการกาหนดและควบคุมการรับบริการทางการแพทย์ รวมถึงมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลตนเอง หรือเป็น ประชาชนที่มีอานาจในการเรียกร้องการบริการรักษา
สุขภาพอันสมควรจากประเทศที่ตนเป็นพลเมืองอยู่
เมื่ อ การบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ค วรเป็ น บริ ก ารสาธารณะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของกระแสบริ โ ภคนิ ย ม
และกระแสโลกาภิวัตน์ กระบวนการแปรการให้บริการทางการแพทย์เป็นสินค้า (Commodification
of Health) จึงเกิดขึ้น โดยการบริการสุขภาพของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ถูกมองว่าเป็นสินค้าชนิด
หนึ่ง ที่ซื้อหาได้ด้วยเงิน และคนไข้ถูกมองว่าเป็นผู้บริโภคการบริการสุขภาพ แต่แท้จริงแล้วสินค้า หรือ
บริการทางการแพทย์มีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก สินค้าหรือ
บริการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่
สามารถทดลองใช้ได้ หรือไม่สามารถแลกคืนได้กรณีไม่พอใจในสินค้า เช่น ไม่สามารถคาดการณ์ถึงการ
หายจากโรคหรือความแน่นอนของผลิตภัณฑ์เนื่องจากผู้บริโภคอาจไม่ทราบถึงผลลัพธ์ของการรักษาโดย
ปราศจากคาแนะนาจากแพทย์ ไม่สามารถทดลองผ่าตัดก่อนได้ ว่า หากไม่พึงพอใจผลการผ่าตัดดังกล่าว
ขอคืนสินค้าหรือบริการได้ ด้วยเหตุนี้ การให้บริการทางการแพทย์ จึงไม่ควรเป็นสินค้า
หรือบริการ
ที่ใช้เงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน แต่เป็นสิทธิ์อันพึงควรของประชาชนในการได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐ
อย่างสมเหตุสมผล หรืออาจกล่าวได้ว่า ประชาชนถูกเรียกขานในมุมมองของการเมืองซึ่งจัดอยู่ในบริบท
สาธารณะ ในขณะที่ผู้ บ ริ โ ภค ถูกเรี ย กขานในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์ และอยู่ในบริบทของเอกชน
(Livingstone & Lunt, 2007; Needham, 2007)
ในบริ บ ทของการบริ ก ารทางการแพทย์ นั้ น เมื่ อ บริ ก ารสาธารณะถู ก กระบวนการแปร
เป็นสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไป ทาให้เกิดความไม่สมดุลในแง่การให้บริการที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
บริการสาธารณะ แต่กลับถูกมองว่าการรับบริการดังกล่าวขึ้นกับอานาจต่อรองทางการเงิน
ซึง่
ปรากฏการณ์นี้ ยั งส่ งผลกระทบต่อ รู ป แบบความสั ม พันธ์ร ะหว่างแพทย์กั บ ผู้ ป่ว ย ที่ครั้งหนึ่งเคยมี
ความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูก โดยผู้ป่วยให้ความเคารพและเชื่อถือในการให้บริการทางการแพทย์แบบ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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ไม่ กั ง ขา ในลั ก ษณะแบบที่ ลู ก เชื่ อ ฟั ง พ่ อ จากความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วถู ก แปรเปลี่ ย นเป็ น ลู ก ค้ า กั บ
ผู้ ให้ บ ริ การ หรื อผู้ ให้ บ ริ การกับ ผู้ รั บบริการแทน โดยคาว่า “ผู้ ป่ว ย” แสดงถึงคนไข้ที่มีบทบาทรอง
ในการตัดสินใจและมักปฏิบัติตามคาแนะนาแพทย์เป็นหลัก ในขณะที่คาว่า “ลูกค้า” อธิบายให้เห็นถึง
บทบาทหลักในการตัดสินใจและเลือกรูปแบบการรักษา (Edwards & Elwyn, 2001) ในอุตสาหกรรม
การบริการเพื่อสุขภาพ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้มาใช้
บริการ จึงเกิดปัญหาในประเด็นที่คนไข้อาจรู้สึกว่า บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานในโรงพยาบาล
ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยในการให้บริการเพียงพอ แต่กลับคานึงถึงประเด็นค่ารักษาพยาบาลเป็น
ประเด็นสาคัญ
นอกจากการบริการสุขภาพแล้ว บริการสาธารณะในรูปแบบการศึกษา มักได้รับการกล่าวถึงใน
บริบทและทิศทางคล้ายคลึงกัน ในรูปแบบที่ประเทศตะวันตกหลายประเทศมองการศึกษาเป็นสินค้า
เพื่ อ ท ารายได้ เ ข้ า ประเทศตน จากการเก็ บ ค่ า เล่ า เรีย นนั ก เรีย นต่า งชาติ ใ นราคาสู ง อย่ า งไรก็ ต าม
หลายประเทศในยุโรปไม่ได้มองว่าการศึกษาเป็นสินค้า แต่เป็นการบริการสาธารณะอย่างแท้จริง ที่เก็บ
ค่าเล่าเรียนนักเรียนต่างชาติไม่แพง ทั้งที่คุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศเหล่านี้กลับสูงมาก
เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการแปรเป็นสินค้าไม่ได้ทาให้สินค้า
หรือบริการใด ๆ มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อมีราคาแพงขึ้น ในทางตรงกันข้าม บริการที่ได้มาโดยไม่เสียเงิน
อาจเป็นบริการที่มีคุณภาพมากกว่าได้เช่นกัน
2. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในมุมมองการท่องเที่ยว (Tourism)
ในมุมมองของการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อสุขภาพนั้น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เกิดจาก
การใช้บริการทั้งด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อสุขภาพประกอบกัน (Connell, 2006; Smith &
Puczko, 2009; Hunter, 2007; Marsek & Sharpe, 2009) โดยอาจมีระดับการมีส่วนร่วมด้าน การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แตกต่างกันไป เช่น Hunter-Jones (2007) ได้ศึกษา ถึง
การมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวหรือการพักฟื้นตัวของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรงมะเร็งในขั้นต่าง ๆ ระหว่างรับ
การรักษาพยาบาล ซึ่งก่อให้เกิดระดับการมีส่วนร่วมด้านการท่อ งเที่ยวหรือการพักฟื้นตัวที่ต่างกันไป
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนั้น จะมีส่วนผสมที่ชัดเจนในการเดินทางมาเพื่อรับบริการของ
นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Wellness Tourism) เช่น การทาสปาและการนวดไทย หรือการท่องเที่ยว
ศัลยกรรมความงาม (Ko, 2011; Marsek & Sharpe, 2009; Smith & Puczko, 2009) ที่นักท่องเที่ยว
เดินทางมารับการผ่าตัดเสริมความงามในประเทศปลายทาง แล้วผนวกกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงฟื้นตัว
หลั ง การผ่ า ตั ด จะเห็ น ได้ ว่ า แนวโน้ ม การเกิ ด ส่ ว นผสมของการท่ อ งเที่ ย วหลั ง การเข้ า รั บ บริ ก าร
ทางการแพทย์สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดใหญ่ เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป
การทาฟัน การผ่าตัดเล็กในศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์ที่ผู้ เดินทางใช้ในการรับบริการสุขภาพ จากกระบวนการที่ผู้คน
เดิ น ทางอพยพกลั บ ประเทศก าเนิ ด ของตนเพื่ อ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ที่ เ รี ย กว่ า การท่ อ งเที่ ยว
เชิงการแพทย์พลัดถิ่น ผ่านมุมมองของมานุษยวิทยาการแพทย์ และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ
ย้ายถิ่นและการเคลื่อนตัวของผู้ป่วยเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัย
ที่
เป็ น แรงจู งใจแตกต่ า งกั น ไป เช่น สถานะประกั นสุ ขภาพในการใช้ บริ ก าร วัฒ นธรรมในการรั ก ษา
ทางการแพทย์ ความเชื่อในแพทย์ผู้รักษา การสื่อสาร การหาผลการวินิจฉัยที่สอง ความไม่พึงพอใจ
หรื อความสั บ สนเกี่ ย วกับ ระบบรั กษาทางการแพทย์ ข องต่ างประเทศ เงินออม คุณภาพการรั ก ษา
ที่คาดหวัง พบได้ในประเทศ เช่น โคลัมเบีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ (Mathijsen, 2019) โดยกลุ่มพลัดถิ่น
นี้ถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มที่น่าดึงดูดส าหรับเศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิดของตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ
การบริการสุขภาพทวิภาคีข้ามชาติ ได้แก่ ประเทศที่ส่งออกผู้เข้ารับการรักษา และประเทศที่รับผู้เข้ารับ
การรักษา โดยบุคคลนั้น ๆ จะครองทั้งความเป็นชาติพันธุ์ในประเทศบ้านเกิดและความเป็นพลเมือง
ในรัฐเจ้าบ้าน
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นั้น การรักษาพยาบาลมักเป็นการผ่าตัด
แบบจาเป็น หมายถึง หากผู้ป่วยไม่ได้รับบริการดังกล่าว อาจมีผลต่อคุณภาพการดาเนินชีวิตต่ อ ไป
และเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเป็นตัวแปรสาคัญ เช่น การผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น
ในบริ บ ทนี้ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น สาระส าคั ญ ในเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย ว หากแต่ เน้ น
การเดิ น ทางมารั บ การบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพเพี ย งอย่ า งเดี ย ว (Balaban & Marano, 2010; Bies &
Zacharia, 2007; Horowitz, Rosensweig, & Jones, 2007; Leahy, 2008; Reed, 2008; Lunt &
Carrera, 2010; Kangas, 2011; Green, 2008) อาจกล่ า วได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแ พทย์ จึ ง
ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแม้แต่น้อย การผสมผสานกันระหว่างการบริการเพื่อสุขภาพ
และ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวไม่น่าจะลงตัว เนื่องจากความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง
สอง
อุตสาหกรรม (Cook, 2008; Pope, 2008) ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นความปลอดภัยใน
การรักษาพยาบาลและชีวิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นความเพลิดเพลินใจจากการพักผ่อน
3. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในมุมมองการตลาด (Marketing)
การท่องเที่ย วเชิงการแพทย์ จั ดเป็ นการรับบริการทางการแพทย์ นอกระบบบริการสุ ขภาพ
ในประเทศตนเอง จัดเป็นการบริโภคในต่างประเทศ ซึ่งการให้บริการเกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศ ผู้
ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขสาคัญ การบริโภคในต่างประเทศดังกล่าว
ถือเป็นรูปแบบการค้าบริการ (Gunawan, 2016) ที่สาคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ได้แก่ การข้ามชาติ การลงทุน บริ การเพื่อสุ ขภาพในประเทศเพื่อนบ้าน ดังเช่น โรงพยาบาลเอกชน
ของไทยหลายแห่งขยายสาขาที่ต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว และพม่า เป็นต้น
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ในขณะที่กระแสวัฒนธรรมผู้บริโภคและลัทธิบริโภคนิยมที่เ น้นถึงการเป็นผู้เลือกและผู้ตัดสินใจ
จากการได้รับข้อมูลของสินค้าหรือบริการอย่างเพียงพอ หรือผู้ใช้บริการที่มีอานาจต่อรอง มาพร้อมกับ
1) กระบวนการโลกาภิวัตน์ ที่เชื่อมโลกให้ดูเล็กลง ทาให้ ผู้ป่วยที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งสามารถเดินทาง
หลายพันไมล์เพื่อมาทาการรักษาพยาบาลในอีกซีกโลกหนึ่งที่อาจไม่เคยเดินทางไปมาก่อน (Horowitz
et al, 2007) และ 2) กระบวนการแปรเป็นสินค้า ที่แปรการให้บริการสุขภาพเป็นสินค้า โดยผู้บริโภค
ไม่สามารถรับ บริ การก่อนแล้ว ชาระเงินภายหลั งได้ ในแง่การตลาดและเศรษฐศาสตร์ นั้น ผู้กาหนด
นโยบายจัดว่าผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นผู้บริโภคที่มีเสรีภาพหรืออานาจในการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค หรือเป็นลูกค้าที่มีโอกาสในการเลือก อีกทั้ง การให้บริการสุขภาพดังกล่าวถูกดาเนินการ
โดยภาคเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน) ซึ่งมีการแข่งขันและการค้า กระตุ้นกลไกการทางานของตลาด
และจากทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล (Shackley & Ryan, 1994) ได้กล่าวถึง ความไม่เท่าเทียมกัน
ของข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์มีข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้า และ
บริ ก ารมากกว่ า ลู ก ค้ า ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ เช่ น วิ ธี ก ารรั ก ษา ทางเลื อ กในการรั ก ษา
ผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น ลักษณะข้อมูลสินค้าและบริการทางการแพทย์ต่างจาก
ลักษณะข้อมูลสินค้าทั่วไปที่ผู้บริโภคมักตระหนักถึงคุณประโยชน์ของสินค้าที่มี ต่อตนเองมากกว่าผู้ขาย
เพราะรับรู้ถึงความต้องการตนเอง แต่การเข้าถึงข้อมูลการบริการสุขภาพนั้นใช้เวลาและทรัพยากร
ในการค้นหานาน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญเพราะแพทย์
เป็นผู้ส่งมอบข้อมูล ที่น่ าเชื่อถือดังกล่าวกับผู้ป่ว ย เพื่อให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการรับบริก าร
สุขภาพกับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้น และมักเป็นผู้ตัดสินถึงคุณประโยชน์ของบริการสุขภาพที่เกิดกับ
ผู้ป่วยได้ดีกว่าตัวผู้ป่วยเอง โดยทั่วไปผู้ป่วยอาจไม่ต้องการอยู่ในบทบาทของลูกค้ากรณีเจ็บป่วยหนักและ
มักเลือกให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินใจในการรักษา แต่ผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มักเป็นกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ศึกษาข้อมูลการแพทย์ด้วยตนเองหรือผ่านบริษัทตัวแทนมาเป็นอย่างดี และเลือกเป็น
ผู้ตัดสินใจในการรับบริการการแพทย์ด้วยตนเอง
4. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในมุมมองสตรีนิยม (Feminism)
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ แ บ่ ง ออกตามระดั บ ของการรั ก ษาทาง
การแพทย์ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ การผ่าตัดย่อย และการผ่าตัดเพื่อความงาม (Ko, 2011; Marsek &
Sharpe, 2009; Smith & Puczko, 2009) หรือแบ่งได้เป็นการรักษาพยาบาลแบบทางเลือกไม่เร่งด่วน
เช่น การทาฟัน และแบบจาเป็น เช่น การผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้ ศัลยกรรมความงามจัดเป็นบริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นลาดับต้น ๆ เนื่องจาก
คุณภาพดีและราคาไม่แ พง ทั้งนี้ เพราะศัล ยกรรมความงามนั้ น อยู่น อกขอบเขตนโยบายการรั ก ษา
ของรัฐบาล และไม่ได้ครอบคลุมในประกันสุขภาพ ทาให้ผู้เข้ารับบริการต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวเอง
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ในขณะที่นักวิชาการด้านสุขภาพ มองว่าศัลยกรรมความงามเป็นเพียงการพยาบาลทางเลือก
เนื่องจากไม่มีความจาเป็นต่อชีวิตของผู้ได้รับการรักษา กล่าวคือ ถึงแม้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล บุคคล
นั้ น ก็มีชีวิตอยู่ ต่อไปได้ แต่นั กสตรี นิ ย มและนักเศรษฐศาสตร์การเมืองมองในทิศทางตรงกันข้ามว่ า
ศั ล ยกรรมความงามมี ส ถานะมากกว่า การเป็ น เพี ย งการพยาบาลทางเลื อ ก เพราะส่ ง ผลต่ อ สภาพ
ทางจิ ต ใจของผู้ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา ซึ่ ง อาจท าให้ ม าตรฐานชีวิ ตของบุ ค คลดั งกล่ าวดีขึ้ น หลั งจากได้รับ
การศั ล ยกรรม เช่ น มี ค วามเคารพในตนเองที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ มี ค วามมั่ น ใจในรู ป ลั ก ษณ์ ต นเองเพิ่ ม ขึ้ น
อย่ า งไรก็ ต าม ความเห็ น ของนั ก สตรี นิ ย มที่ มี ต่ อ ศั ล ยกรรมความงามถู ก แบ่ ง ออกเป็ น สองฝ่ า ย
โดยฝ่ายแรกต่อต้านและมองว่าเทคโนโลยีศัลยกรรมความงามนั้นกาลังครอบงาและแทรกแซงเรือนร่าง
ของสตรีกับความพึงพอใจในรูปร่างตนเอง (Body Embodiment) จากการถูกเปรียบเป็นเหยื่อ
ใน
แนวคิดที่ว่าการมีคุณค่าในตนเองนั้นต้องขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกของตน ซึ่งเกิดจากการถูกประโคม
ข่ า ว ส า ร รู ป ลั ก ษ ณ์ ที่ ส ว ย ง า ม ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ค น ดั ง (Celebrity Culture) จ า ก สื่ อ ต่ า ง ๆ
เช่น ความสนใจ ด้านสุขภาพและฟิตเนสเพราะความต้องการมีรูปร่างสวยตามดาราหรือคนดัง การเพิ่ม
การมีคุณค่าในตนเอง สถานะทางสังคม การงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น ในขณะที่
นักสตรีนิยมอีกฝ่ายกลับมองว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ในการเลือกเปลี่ยนแปลงใบหน้าหรือรูปร่างตัวเอง และมี
อานาจในการควบคุม (Autonomy) ชีวิตของตน (Negrin, 2002)
จากการศึกษาสตรีนิยมถึงอิทธิพลทางการตลาดที่ส่งผลต่อ รูปแบบและสถานะของศัลยกรรม
ความงามที่ เ ปลี่ ย นไปจากอดี ต พบว่ า ศั ล ยกรรมความงามเกิ ด ขึ้ น ในสมั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 1
เพื่ อ ซ่ อ มแซมใบหน้ า ที่ ถู ก ท าให้ เ สี ย หายระหว่ า งสงคราม (ภั ท ราพร วิ ษ ณุ รั ก , 2557) สถานะของ
ศัลยกรรมความงามถูกเปลี่ยนจากการรักษาเป็นการทาให้สวยงาม เช่นเดียวกับที่แพทย์ที่ทาการรักษา
ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสริมความงาม กล่าวได้ว่า ศัลยกรรมความงามเดิมเกิดจากรูปแบบความจาเป็น
ทางการแพทย์ ในทางชีว จริ ย ธรรมซึ่งจะทาเมื่อมีความผิดปกติทางกายหรือทางสรีระเท่านั้น ได้ถูก
เปลี่ ย นเป็ น รู ป แบบทางธุร กิจ โดยการผ่ าตัดเสริมความงามของสตรีในเมืองไทยเริ่มต้นประมาณปี
พ.ศ. 2500 (ภัทราพร วิษณุรัก, 2557) และในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเสริมความงามของศัลยกรรม
ตกแต่งถูกนามาใช้เป็นเชิงพาณิชย์ โดยทาการตลาดจากการใช้ประโยชน์การรับรู้ของคนในการมีรูปร่าง
หน้าตาบกพร่อง เพื่อทาให้สมบูรณ์ขึ้น
เมื่ อ ความงามถู ก เปลี่ ย นเป็ น สิ น ค้ า (Commodification of Beauty) นั ก การตลาดอาศั ย
ความต้ อ งการคงความสวยงามของมนุ ษ ย์ ความปรารถนาที่ จ ะสวยและรั ก ษาความสวยนั้ น ไว้
ในการสร้างตลาดใหม่ขึ้นมา เช่น อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม ที่หาซื้อได้ง่ายและหาซื้อได้ทั่ว ไป
ในปัจจุบันหรืออุตสาหกรรมการประกวดความงาม เช่น การประกวดนางสาวไทย ที่เน้นการนาเรือนร่าง
ออกมานาเสนอเป็นสินค้าโดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้จัดการประกวดนางสาวไทย
องค์กรร่วม ผู้สนับสนุน และผู้ได้รับตาแหน่งนางสาวไทยในที่สุด โดยผ่านช่องทางมูลค่า
ทาง
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ประวัติศาสตร์ (เอกจิตรา, 2550) ความต้องการศัลยกรรมเพื่อความงามในประเทศตะวันตกเพิ่มสูงขึ้น
ในปัจจุบัน อีกทั้งกระจายไปในทุกช่วงกลุ่มอายุ อย่างไรก็ตาม การบริโภคศัลยกรรมความงามในประเทศ
เกาหลี ถื อ เป็ น ปั ญ หาของนั ก สตรี นิ ย ม จากกระแสสั ง คมของรายการผ่ า ตั ด ที่ เ กาหลี (Extreme
Makeover) ที่ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด ในอุ ต สาหกรรมศั ล ยกรรมความงามซึ่ ง ปรากฏ
ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ ในปี 2002 ที่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลื อกจะได้รับศัลยกรรมฟั น ใบหน้า
และรูปร่างฟรี (Tiefer, 2008)

สรุป
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้จัดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ว่าเป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง
ในขณะที่ อุ ต สาหกรรมการแพทย์ กลั บ มองว่ า การบริ ก ารทางการแพทย์ ใ นปรากฏการณ์ ดั งกล่ าว
ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่เป็นเช่นนี้เกิดจากวัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการทางการแพทย์ไม่ได้
ถูกขับเคลื่อนจากความตั้งใจมาเพื่อท่องเที่ยว แต่มาเพื่อรักษา ด้วยเหตุนี้ “ผู้เดินทางเพื่อการแพทย์ ”
สามารถสื่ อ ความหมายถึ ง กลุ่ ม ชาวต่ า งชาติ ผู้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลในประเทศไทยได้ ชั ด เจนกว่ า
คาว่า “นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ” เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ดังกล่าวแล้ว ควรตระหนักถึงการบูรณาการภาคส่วนที่เดิมมีแนวคิดขัดแย้งกัน ให้ทางาน
สอดประสานกั น คื อ 1) การบู ร ณาการแนวคิ ด นโยบายสาธารณะและแนวคิ ด การตลาดบริ ก าร
ด้านสุ ขภาพ จากการกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ที่ให้ ความส าคัญด้านการแพทย์
มากกว่าการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพสองทาง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพไทย ผลกระทบแพทย์และบุคลากรขาดแคลน และค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น 2) การบูรณาการ
ทางานร่วมกันของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่เน้นเรื่องการจัดหาบริการสุขภาพที่เท่าเทียมให้ประชาชนเข้าถึงได้
และมีแนวคิดขัดแย้งกัน กับหน่วยงานที่เหลือ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์และสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่เน้นการสร้างรายรับจากต่างชาติและดึงดูดการลงทุนต่างชาติ และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ที่เน้นการทาการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อตอบสนองการเป็น ศูนย์กลางบริการ
ด้านสุขภาพนานาชาติในประเทศไทย

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
จากการศึกษาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเด็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันจากมุมมอง
ของนโยบายสาธารณะ การท่ อ งเที่ ย ว การตลาด และสตรี นิ ย มนั้ น พบข้ อ คิ ด เห็ น หลั ก ที่ ส ามารถ
บูรณาการสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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• tourism participation
• wellness tourism, health tourism
• level of surgery
• migration e.g. diasporic medical
tourism (medical anthropology &
sociology)

• healthcare service
• patient, consumer & citizen (right
& voice)
• public VS private
• characteristics of product/service
• doctor-patient relationship

• cosmetic surgery (a shift from
medical necessity model to
business model)
• self-esteem, right, choice &
autonomy
• celebrity culture: victim of body
embodiment, self-esteem depends
on physical appearance
• beauty contest, body figure used &
presented as a product

Public
Policy

Tourism

Feminism

Marketing

• consumerism, consumer culture
• commodification
• globalization
• informed decision makers,
empowered users
• customer choice
• commercialization & competition
• customer-service provider
relationship

แผนภาพที่ 1 แสดงแนวคิดการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากต่างศาสตร์
จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นแนวคิดที่นักวิชาการศาสตร์ต่าง ๆ นามาวิเคราะห์ปรากฏการณ์
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ใ นเชิ ง ขั ด แย้ ง ทางทฤษฎี แ ละเชิ ง บู ร ณาการทางปฏิ บั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้
1) แนวคิดเชิงขัดแย้งระหว่าง นโยบายสาธารณะกับการตลาด การบริการสาธารณะกับกลไกการตลาด
และบทบาทและความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก าร การบริ ก ารทางการแพทย์
กับการท่องเที่ยว ความต้องการในการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลังการผ่าตัด นโยบายสาธารณะ
กับสตรีนิยม ความจาเป็นในการผ่าตัด สตรีนิยมกับการตลาด การเสริมความงามกับวัฒนธรรมคนดัง
2) แนวคิ ด เชิ ง บู ร ณาการระหว่ า ง นโยบายสาธารณะกั บ การตลาด การตลาดบริ ก ารสุ ข ภาพ
การท่องเที่ยวกับการตลาด การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลังรับบริการ
ทางการแพทย์ สตรีนิยมกับการตลาด เวทีประกวดความงามและโมเดลทางธุรกิจศัลยกรรมความงาม
ดังนั้นควรมีการบูรณาการแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนด
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ เช่น โมเดลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช
การุ ณ ย์ ที่ ย กระดั บ สาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ชื่ อ เสี ย ง และประสบการณ์ จ ากโรงพยาบาลแม่ ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลรัฐ เป็นการแปรรูปบางส่วนเป็นโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่ขัดขวางการให้บริการสุขภาพ
ประชาชนชาวไทยด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เน้นการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพสองทาง ทางที่หนึ่งคือ
ให้บริการผู้ป่วยที่จ่ายค่าธรรมเนียมแบบส่วนตัว และทางที่สองคือ ดูแลผู้ป่วยเงินอุดหนุนสาธารณะ
(Pitakdumrongkit & Lim, 2021) ซึ่ ง ประเด็ น เหล่ า นี้ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ บู ร ณาการ
การท่องเที่ยวกับการแพทย์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ
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